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  حمن ال حمن  مبسم هللا
 (2) شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية

 هـ2221ـ22ـ2 
 ال أ كام حم ج

 حمخضين بل عبد هللا حمشيخ/ عبد حمكنيم
 

 حمسالم عل كم ون اة هللا وبنكاته. 
 سم.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ،الحمد هلل رب العالمين
ن" :-هللا تعــالى رحمــه-قــاش شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة   بعمــر  إحرامــه مــن فالتحلــ  الهــد  يســ  لــم وا 

 هللا صـلى- النبـي أن بالحـدي  العلـم أهـ  صحتها في يختلف لم التي المستفيضة بالنقوش ثبت قد فإنه ،أفض 
 من إال ،عمر  ويجعلوها ،إحرامهم من يحلوا أن جميعهم أمرهم وأصحابه هو الوداع حجة حج لما -وسلم عليه
 ."النحر يوم محله الهد  يبلغ حتى إحرامه على يبقى أن أمره فإنه ، الهد ساق

وصـــل  هللا وســـلم وبـــانه علـــ  عبـــدم ونســـومه هبيهـــا ا اـــد وعلـــ   مـــه وصـــ به  ،حم اـــد ب نل حممـــامايل
 أجاميل.

في حمافاضلة بيل حألهساه حمثالثة أل اـل سـاا حميـدأل حألفضـ   -ن اه هللا-تقدم ال كالم شيخ حإلسالم 
 ،واــل مــم  ســي حميــدأل فليت لــ  بماــنل،  مهــي يتاتــ  ،-عل ــه حمصــالل وحمســالم-أل  قــنل، كاــا فمــ  حمهبــي  فــي  قــه

بـ  أاـن  ،ينجـ  لمـ  بلـدم، ل، مـ س هـذح هـو حمامهـ و  ت لـ  بماـنل ي ه متان ثم   ج ال عااه، م س امه  هذح أه
نل ثـم   لـول اهيـا ثـم افندل،  ـتتول بماـأل يجملوها عانل، وم س حمانحد بذمه عانل  -عل ه حمصالل وحمسالم-حمهبي 

بماــنل حم ــ  كلــه ثــم بمــد ذمــه   ناــول بــام ج فــي حميــوم  يت للــول لهاــا  ؛حهيم، مــ س هــذح هــو حماــنحدينجمــول لمــ  بلــد
ل فامتات  أفض . -عل ه حمصالل وحمسالم-حمثاال يوم حمتنو ة، وحمذأل اه  حمهبي   ال حمت ل  هو سوا حميدأل، وح 

 العمـر  بـين هـو وقـرن  ،أصـحابه من وطائفة هو الهد  ساق قد -وسلم عليه هللا صلى- النبي وكان"
 ."أحد الحج بعد يعتمر ولم ((وحجا   عمر    لبيك)) :فقاش والحج

 جة  :وق  ،صلي في هذح حموحدأل حمابانه"جاءم حآلتي وقال مه:  -عل ه حمصالل وحمسالم-ماا أ نم حمهبي 
عل ه حمصـالل -فامهبي ، وحمذأل  اهمه ال لفنحد حممانل كاا تقدم سوا حميدأل ، مهي قانهًا،  مهي مبي قانهاً  "في عانل
ل جاء في صفة  جه أهه  ج افندحً  -وحمسالم وأهه  ج اتاتمًا، وأهه  ج قانهـًا، أشـنها بـاألاس لمـ   ، ج قانهًا، وح 

 وجه حمجا  بيل هذم حمنوح ات وكليا ص   ة.
-اـن، حمهـاس اـا كـال فـي بـاميم لل حم ـج فقـ ، وحمهبـي  ج افندًح هظن لمـ  اـا كـال فـي أول حأل :ال قال

أل  :أول حألان، ثم أان بامقنحل، هذح قـول، واـهيم اـل قـال أفند حم ج فيأهه كال  : قومول  -عل ه حمصالل وحمسالم
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وأل صــون حم ــج حمافــند ل تختلــة عــل صــونل  ــج حمقــانل، وأاــا بامهســبة ماــل  ،هــذم حمنوح ــة ا اومــة علــ  حمصــونل
وأاـا اـل  ،أهـه  ـج قانهـاً  -عل ـه حمصـالل وحمسـالم- ج قانل كاا هو حموحق ، وهذح هو حمصـ    اـل فملـه  أهه :قال
 قـال فـي علـوم هظيـن اـا حمذأل  شـا  حمقـنحل وحمتاتـ ،  مهـي  ،أهه  ج اتاتمًا، أنحد بامتات  حمتات  بامهام حممام :قال

ل فنا بيل حلهقطاع وحإلنسال لل ال  يث  ،س ان  : م  هذح حم ديث بالهقطاع اثاًل، واهيم ال  قول :حم ديث
ل فاإلنسـال هـوع اـل حلهقطـاع، واثلـه هـذح اـل قـال  اتاتمـًا  مهـي أهـه تنفـه أهـه  ـج :حمتخص ص حلصطال ي، وح 

ل ف ق قة حألان أهه  ج قانهًا.حمبتنه أ د حمسفنيل فجا  بيل   هسكيل بسفن وح د، وح 
 كانـت ألنهـا ؛وحدها عائشة إال -وسلم عليه هللا صلى- نبيال مع كان ممن أحد الحج بعد يعتمر ولم"

 إال كلهـا المناسـك الحـائ  تقضـي)) :قـاش -وسـلم عليـه هللا صلى- النبي ألن ؛الطواف يمكنها فلم حاضت قد
- النبـي مـن طلبـت إنهـا ثـم ،متمتعـة كانـت ألنهـا ؛العمـر  أفعـاش وتـدع بالحج ته  أن فأمرها ((بالبيت الطواف
 أقـرب هـو والتنعـيم ،التنعـيم مـن فـاعتمرت الـرحمن عبـد أخيهـا مـع فأرسـلها يعمرهـا أن -وسـلم هعليـ هللا صلى
 هللا صـلى- النبـي عهـد علـى هـهه تكـن ولـم (،عائشـة مسـاجد) تسمى التي المساجد اليوم وبه ،مكة إلى الح 
نما ،-وسلم عليه  المسـاجد هـهه دخـوش ولـي  ؟عائشـة منـه أحرمت اله  المكان على عالمة هلك بعد بنيت وا 
 ،مكروهـة بدعـة يسـتحب أنـه واعتقـاد هلـك قصـد بـ  ،سـنة وال فرضـا   ال محرمـا   بها اجتاز لمن فيها الصال  وال
 علـى يكـن ولم ،بهلك بأ  فال اإلحرام ألج  فيه وصلى منها واحدا   دخ  إها فإنه ليعتمر مكة من خرج من لكن
 وال رمضـان فـي ال ،لعـهر إال ليعتمـر مكة من يخرج حدأ الراشدين وخلفائه -وسلم عليه هللا صلى- النبي عهد
 إال مكـة من الحج بعد اعتمر من فيهم لي  -وسلم عليه هللا صلى- النبي مع حجوا والهين ،رمضان غير في

 أن اسـتحبوا إنمـا الصحابة من اإلفراد استحبوا والهين ،الراشدين الخلفاء فع  من هها كان وال ،هكر كما عائشة
 يكونـوا لـم هـها بـ  ،مكيـة عمـر  هلـك عقـب ويعتمـر يحـج أن يسـتحبوا ولـم ،أخـر   فـي ويعتمـر ،سفر  في يحج

 وهـ  ؟ال أم دم عليـه متمتعـا   يكـون  هـ  هـها فـي السـلف تنـازع وقـد ،نادرا   شيئا   يكون  أن إال اللهم ،قط يفعلونه
 "ال؟ أم اإلسالم عمر  عن العمر  ههه تجزئه

ل تشنع ول تسل، حممانل بمد حم ج ل تشـنع ول تسـل مانل بمد حم ج افادم أل حم -ن اه هللا-كالم حمشيخ 
ول ال هدأل خلفائه ال  -صل  هللا عل ه وسلم-، ول كال هذح ال هد ه ول  سل مال كال باكة أل يخنج م متان

 م أهـه كاـا قـال حبـل حمقـ ،لعاـان عائشـة اـل حمتهمـ م بمـد  جيـا -ن اه هللا-و ا   ،أهيم  متانول بمد حم ج ،بمدم
يــنجمل بماــنل اتكاالــة افــندل  -عل ــه حمصــالل وحمســالم-وأل حمهــاس ينجمــول ل ســ اا ألوحج حمهبــي  ،جبــن مخاطنهــا

، هـذح افـاد كـالم ، وتنى أل في هذح هقصـًا عـل فمـ  صـوح بياوتنج  هي بمانل دحخلة في حم ج ،و ج كاا  افند
وبتقنيـنم  -عل ه حمصالل وحمسـالم-لته عائشة بتانم وأل اث  فم  عائشة ل  شنع، ول شه أل اا فم ،شيخ حإلسالم

هــي ســتمت وأاــن أخاهــا أل  مانهــا اــل حمتهمــ م، و ــبس حمهــاس حهتظــانًح مفنحكيــا اــل عانتيــا، ول  اكــل أل يجبــن 
ونضي عهيا وأنضاها، ل  اكل أل يجبـن خـاطن اـل  -عل ه حمصالل وحمسالم-خاطن عائشة عل   سال كينها 

نحدل قفوميم لم  بالدهم يجبن حمهاس كليم أل يهتظنوح عائشة في أجليا،   بس حمهاس كلي م بمد فنحكيم ال حم ج وح 
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هاا هو ماجن أان م س باشنوع،  صني ة عل  أل ، وحم ديث دمي  دلمة د جبن خاطنها، وقد عادت بمانل و جةوح 
، وجاء ف ـه جاء ف ه حألوحان ،، وأل حماتابمة بيل حم ج وحممانل أان اشنوع-لل شاء هللا تمام -هذح ل لشكال ف ه 

قنحنم  -نضي هللا عهيا-فم  عائشة  فال أنحد أل  متان بمـد حم ـج ل لشـكال فـي  -عل ه حمصالل وحمسالم-بتانم وح 
ذمــه علــ  أل  كــول ذمــه علــ   ســال اــا هــو أهــم اــل هــذم حمماــنل، واــل كــال فــي اكــة وأنحد أل يخــنج لمــ  أدهــ  

))وحمماــــنل لمــــ  حمماــــنل كفــــانل ماــــا علــــ  حإلكثــــان اــــل حمماــــنل ء حم ــــث قــــد جــــا ،حم ــــ  ف  ــــنم بماــــنل و ــــتتي بماــــنل
كـــ  هـــذم هصـــوص تـــدل علـــ  أل حإلكثـــان اـــل هـــذم حممبـــادل حممظ اـــة شـــيء  بيهيل(())تـــابموح بـــيل حم ـــج وحمماـــنل((

ع ة اطلول شنعًا، وأاا كوهه مم  فم  حمذأل ل يهق  ل  ستدل به و كفيها اث  هذح حمدمي ،  كفيها هذح حمدمي  ماشـنو 
أعانهـا جبـنًح مخاطنهـا، فـال  اكـل أل  -عل ه حمصـالل وحمسـالم-حمخنوج ال اكة لم  أده  حم   ملمانل، وأاا كوهه 

وقـد أتـت ب جـة وعاـنل، جـاءت بماـنل دحخلـة فـي  ،يتصون هذح بامهسبة م ـبس حمهـاس كليـم اـل أجـ  جبـن خاطنهـا
 ي في هذح اشنوع ة حلعتاان ال اكة.ام ج وأدخلت حم ج عل  حممانل فصانت قانهة، ف كفت ب جيا، أهل

 -عل ــه حمصــالل وحمســالم-ول يلــلم أل  كــول مــه أكثــن اــل دميــ ، حمهبــي  ،وحم كــم حمشــنعي يلــلم بــدمي  وح ــد
واــ  ذمــه مــم  متاــن فــي  ،-عل ــه حمصــالل وحمســالم-أهيــا تمــدل  جــة امــه  :وقــال ، ــث علــ  حمماــنل فــي ناضــال

اشنوعة؟  كفيها  تأل حممانل في ناضال م س :في ناضال، ه   قالول عنف ال خلفائه أهيم حعتانوح  ،ناضال
ألهه يتنتل عل ه تمطي  اا  ميذم حممانل قد  كول أفض  في  قه؛ب  تنكه  -عل ه حمصالل وحمسالم-حمهص، وفمله 

لهـه  متاـن فـي ناضـال اـل أجـ   :ثـم قـال ،هو أهم اهيـا، ومـو أل شخصـًا أه طـت بـه اصـام  حماسـلايل بماـوايم
ويتنتـل علـ  ذمـه تضـي   اـا أهـ   بـه  -عل ه حمصـالل وحمسـالم-هذح حمفض  حممظ م أجن  جة ا  حمهبي  ت صي 

ن اـه -ل، عدم عانته أفضـ  اـل عانتـه بامهسـبة مـه، وأاـا اـا ذكـنم شـيخ حإلسـالم  :هقول ،ال حماصام  حممااة
ة حماسـلايل و قلـدم اـل  قلـدم اـل هـو لاـام اـل أئاـوعلـ  كـ   ـال  ،فيذح نأ ه ،وأجلل عل ه باا أتي ال ب ال -هللا

مكـل حمـذأل هـنحم أهـه ل لشـكال فـي حمماـنل اـل اكـة  ليـدم؛ول لشكال في هذح ألهـه لاـام تبـنأ حمذاـة بتق ،حمسوحد حألعظم
 حستدلًل بيذح حم ديث، ومو مم  كل ف ه لل  بس حمهاس ال أجليا.

 ه  يمكن أن يستدش بحب  النا  بحدي  التيمم؟ :طالب
 عل  ل ش؟

 أنه حب  النا  وبحثوا عن العقد. :البط
مكـل  مقـد؛بـدمي  أهـه  ـبس حمهـاس ب ثـًا عـل حم ،أل  بس حمهاس ل يدل علـ  حموجـول :قد  قال :همم  قول

 ،لمـ  حمتهمـ م تأو جلسـوح وحهتظـنوح لمـ  أل وجـدوم،  مهـي اـا ذهبـ ،اا ادل هذح حم بس؟ هظنوح  ايل وشاال واشوح
ونجمت لم  حمهاس ت تاج لم  وقت، فام بس أانم هسبي، فاثـ  حمب ـث عـل  ،وطافت وسمت ،وذهل لم  حماسجد

ل  ست ي ول خاس دقائي، بيهاا ذهابه بيا عل  حمدحبة لم  حمتهم م ونجوعـه علـ  حماسـجد وكـذح   تـاج لمـ   حممقد
 خاس ساعات فنا بيل هذح وهذح.
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 عائشــة لل -وسـلم عل ــه هللا صـل - حمهبـي اــ  كـال ااــل أ ـد حم ـج بمــد  متاـن ومــم": -ن اـه هللا- قـول 
 حم ـائ  تقضـي)) :قـال -وسـلم عل ـه هللا صـل - حمهبـي ألل ؛حمطـوحف  اكهيا فلم  اضت قد كاهت ألهيا ؛و دها
 طلبـت لهيـا ثـم اتاتمـة كاهـت ألهيـا ؛حمماـنل أفمـال وتـدع بـام ج تي  أل فتانها ((بامبيت حمطوحف لل كليا حماهاسه

 هـو وحمتهمـ م ،حمتهمـ م اـل فـاعتانت حمـن ال عبـد أخييـا اـ  فتنسـليا  مانهـا لأ -وسلم عل ه هللا صل - حمهبي ال
 هللا صـل - حمهبـي عيـد علـ  هـذم تكـل ومـم (عائشـة اسـاجد) تسا  حمتي حماساجد حميوم وبه ،اكة لم  حم   أقنل
هاا ،-وسلم عل ه  ول دحماسـاج هـذم دخـول ومـ س ،عائشـة اهـه أ ناـت حمـذأل حماكـال علـ  عالاـة ذمه بمد بهيت وح 

 مهـي أل  "اكنوهـة بدعـة  سـت ل أهـه وحعتقاد ذمه قصد ب  ،سهة ول فنضاً  ل ا نااً  بيا حجتال مال فييا حمصالل
ل جملـه بمضـيم ا قـات، جملـه بمضـيم ا قـات ملماـنل حماك ـة ،حمتهم م م س با قـات ملماـنل حماك ـة وأضـافه لمـ   ،وح 

 حماوحقيت حمخاسة.
أضاف حمتهم م لم  حماوحقيت، وولعت توليمًا نسـا ًا، وهـذح خطـت، و  ،وحطلمت عل  اطو ة في أعاال حم ج

م س ال حماوحقيت، مو ذهبت لم  عنفـة، مـو ذهبـت لمـ  حمجمنحهـة، مـو ذهبـت لمـ  أدهـ  حم ـ  اـل أأل جيـة حمتهم م 
هاا هو أ سن وأسي  بامهسبة ماكاهيم. كاهت كف ، وم س حمتهم م  اقصودًح مذحته، وح 

 وح ــدحً  دخــ  لذح فإهــه م متاــن اكــة اــل خــنج اــل مكــل ؛اكنوهــة بدعــة ســت ل  أهــه وحعتقــاد ذمــه قصــد بــ "
صل  ف ه ألج  حإل نحم، وهذح يـدل علـ  أل حإل ـنحم مـه صـالل، وسـ تتي فـي كـالم  "حإل نحم ألج  ف ه وصل  اهيا

 .ةوف ه هوع اخامف ،حمشيخ اا يبيل هذح
 أ ـد حمنحشـديل وخلفائـه -وسـلم عل ـه هللا صـل - حمهبـي عيـد علـ   كـل ومـم ،بذمه بتس فال حإل نحم ألج "

 ل اكة م متان لل ممذن اا حممذن؟اا حممذن؟ يخنج ا "ممذن لل م متان اكة ال يخنج
 حدي  عائشة. :طالب
ل هو اـا يـنى أل ـد بمـد عائشـة، خـالص ،  متان مائشةمه اث  اا وق  مفمليا؟  مهي لذح وق   اث  مهي 

 و متان؟ حمكالم يدل عل  كين هذح. حم   لم بمانل افندل يخنج   تت مهي ك  لهسال وق  في هفسه شيء أهه مم 
 من حب  عن العمر  كما حبست عائشة عن العمر . :طالب

عاــنل وعــدت  ،وأتــت ب ــج وعاــنل ،وقــد أدخلــت حمماــنل علــ  حم ــج وصــانت قانهــة ،ت  ســبتطيــل  بســ
اـا أدنأل اـا  "لل ممـذن، "-حمصـالل وحمسـالمعل ـه -حألنب   من  ا  ا   جته ال ع   حمتي -عل ه حمصالل وحمسالم-حمهبي 

 .؟هذح حممذن
 كالنهر. :طالب

   تاج لم  اليد تتا . ؟استمة هذن اا هذن هذم استمة بدمي   خن، أاا أل تخنج بمذن اا أدنأل اا حممذن
 ممـذن لل م متاـن اكة ال يخنج أ د حمنحشديل وخلفائه -وسلم عل ه هللا صل - حمهبي عيد عل   كل ومم"

عل ـه حمصـالل -طيـل حماكـي اـا  متاـن فـي ناضـال؟ ميهـال  جـة اـ  حمهبـي  "ناضـال كيـن فـي ول ناضال يف ل
قـال بمـ  أهـ   ، مهـي كـول حإلهسـال يخـنج اـنحنًح اتتابمـة ،ل أ ـد يخـنج اـل اكـة ، كالم حمشـيخ  شـاله،-وحمسالم
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حمخبـن أهيـا تمـدل  جـة اـ  حمهبـي  مكل يخنج انل ملتهم م و تتي بمانل في ناضال ميهال اـا جـاء فـي : باهمه؛حمملم
فكالاــه اهصــل علــ  أل اــل كــال باكــة حمشــيخ كالاــه  شــا  ناضــال وكيــن ناضــال،  -عل ــه حمصــالل وحمســالم-

كلــه خيــن لل أل  :فهقــول ؟واــاذح عاــا لذح كــنن هــذم حمماــنل ؟مــ س عل ــه عاــنل، مكــل اــاذح عاــا لذح خــنج وأتــ  بماــنل
لذح خـنج لمـ  حمتهمـ م حإلهسال مة افاضلة بيل حممبادحت،  مهي للم ت صي  اا هو أعظم، وحماستمة است موا عل 

وأتــ  بماــنل، خــنج لمــ  حمجمنحهــة وأتــ  بماــنل اــا حمــذأل  فوتــه اــل اصــام ؟ ألهــه جلــس فــي حماســجد وطــاف ســبمة 
 أشوحط وتال اثاًل خاسة أجلحء ودعاء اا شاء ال حمدعاء، أيياا أفض  هذح أو يخنج م ـتتي بماـنل؟ حماسـتمة اسـتمة

اثــ  هــذح فــي جا ــ  حممبــادحت، شــخص  ســتل  قــول: هــ  أعاــن حموقــت بامصــالل أو  القــو  افاضــلة بــيل حممبــادحت،
، وكــ   ــنف هــذح عاــ  فاضــ  :هقــول ،بــامتالول؟ شــخص ابــنم بقــنحءل حمقــن ل ل  شــب  اهــه أبــدًح، ديدهــه مــ اًل وهيــانحً 

مة افاضـلة بـيل هـذم حممبـادحت،  مهـي مـو فاماسـتمة اسـتمكل اـا حمـذأل  فوتـه اـل حماصـام  حمنحج ـة  بمشن  سهات؛
أخـنج لمـ  تلـه حماطـاعم لاا  تـي بماـنل اـل أدهـ  حم ـ  اـل حمتهمـ م أو  ،طل  عل حم نم لم  حم  : وهللا لهي بقال

 وههبس  ساعتيل أيياا أفض ؟ أها ولاالئي وهنتاح  ، وأتمش حمتي عل  طنيي جدل
هــذم بدعـة؟ حماســتمة  :هقـول ،-حمصـالل وحمســالمعل ــه -كـ  فـي اكــة، مـم  كــل أ ـد يخــنج علـ  عيــد حمهبـي 

: يخـنج  تـ  قـال بمضـيم ...وقنن هذح جا  ال أه  حمملـم أهـه لذح كـال  موقـه هـذح ،افاضلة بيل حممبادحت استمة
 ضــ   اــا هــو أهــم اــل ذمــه، دميــ  علــ  أل حماســتمة لذح مــم يتنتــل علييــا تضــي   فإهيــا اشــنوعة، بضــمة أا ــال و 

اثــ   ))حمماــنل لمــ  حمماــنل((ت فــي حم ــث اــل حإلكثــان اــل حم ــج حمماــنل تتهــاول هــذح وحمهصــوص حممااــة حمتــي جــاء
 كليا كفانحت ماا بيهيا. ،اث  ناضال لم  ناضال ،حمصلوحت حمخاس، اث  حمجامة لم  حمجامة

   ـج أل حسـت بوح لهاا حمص ابة ال حإلفنحد حست بوح وحمذيل ،حمنحشديل حمخلفاء فم  ال هذح كال ول" قول: 
 قـ   فملوهـه  كوهـوح مـم هـذح بـ  ،اك ـة عاـنل ذمـه عقل و متان   ج أل  ست بوح ومم ،أخنى  في و متان ،سفنل في
 مهي  فظ عل بمضيم أهه فم ، وأص  فمله  ديث عائشـة، وقـد تهـالع حمسـلة فـي  "هادنحً  شيئاً   كول  أل لل حمليم
 هذح.

صـونل حمتاتـ  حمـذأل يجـل بـه حمـدم  "؟ل أم مد عل ه اتاتماً   كول  ه  هذح في حمسلة تهالع وقد"همم  قول: 
ثم   ناول حمتنو ة بام ج، و يهئذ يللاه  ،أل  تتي بمانل قب  حم ج،  قدم لم  اكة بمانل، يت ل  اهيا حمت ل  حمتام

بتــنه أ ــد  هأل حمملــة فــي هــدأل حمتاتــ  حمتنفــ :ثــم حعتاــن بمــدم لذح قلهــا ،مكــل لذح  ــج افــندحً   ؛حميــدأل، هــدأل حمتاتــ
ذح قلهــا :قلهــاحمســفنيل،  حمخاصــة صــونل  أل هــذح ل  شــاله صــونل حمتاتــ  ل حممااــة ول : صــ  هــذح ويللاــه حمــدم، وح 

وم س بقانل، وم س بقانل بيل حمهسكيل، وم س باتات  حمتات  حمخاص، وحمدم لهاا يللم حمقـانل  حمتات  حمخاصة قلها:
، أل حمسبل اوجود :ه دم، حمذأل قال يللاه دم، قالوم س بقانل فال يللا ،وهذح م س باتات  تاتمًا خاصاً  ،وحماتات 

 كاماتات  وحمقانل. ،وهو لهاا سافن انل وح دل مل ج وحممانل اماً 
ل  :أل هـذم حمماـنل بدعـة  قـول :ل شـه أل حمـذأل  قـول "وه  تجلئه هذم حممانل عل عاـنل حإلسـالم أم ل؟"
وقد أت  بماـنل وحم اـد ب  ؟ئه، اا حمااه تجل  : قول شنع ة :هذم بدعة ل تجلئه، وحمذأل  قول :حمذأل  قولو تجلئه، 
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 1 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

عل ــه حمصــالل -وقــد أاــن حمهبــي اــا حمــذأل  اهــ  أل تكــول هــذم عاــنل ل ســ اا  ،تااــة بتنكاهيــا وشــنوطيا ووحجباتيــا
 .؟عبد حمن ال بل أبي بكن أل  مان أخته ال حمتهم م -وحمسالم

 ،الحديبية إلى وص  ،الحديبية عمر  ،عمر عأرب هجرته بعد -وسلم عليه هللا صلى- النبي اعتمر وقد"
 المشـركون  فصـده ،مكـة إلـى داخـ  وأنـت يمينـك عـن ،عائشـة مسـاجد عند بالتنعيم اله  الجب  وراء والحديبية

 فإنـه الجعرانـة وعمـر  ،القابـ  العـام من اعتمر القضية وعمر  ،وانصرف إحرامه من وح  ،فصالحهم البيت عن
 وبـين المدينة بين فهي بدر وأما ؛الطائف ناحية من المشرق  ناحية من وحنين ،بحنين المشركين قات  قد كان
- النبـي لنصـر المالئكـة فيهمـا أنـزش تعـالى هللا ألن ؛الـهكر فـي قرنتـا ولكـن ؛سـنين سـت الغزوتين وبين ،مكة
 حنـين غنـائم وقسم رجع ثم ،بالطائف المشركين فحاصر ههب ثم ،القتاش في والمؤمنين -وسلم عليه هللا صلى

 الرابعـة والعمـر  ،لإلحـرام منهـا خارجـا   ال مكـة إلـى داخـال   ،الجعرانـة من اعتمر حنين غنائم قسم فلما ،بالجعرانة
 عـن ينقـ  ولـم ،هلك على الصحابة وباتفاق ،بسنته المعرفة أه  باتفاق والحج العمر  بين قرن  فإنه حجته مع
 أنـه الصـحابة مـن أحـد عـن نقـ  وال ،تمتعـا   القـران يسمون  كانوا ب  ،فيه ح  تمتعا   تمتع أنه الصحابة من أحد
نمـا ،بمختلفـة ليسـت حجتـه صـفة فـي الصـحابة عـن المنقـوش وعامـة ،سـعيين وسعى طوافين طاف قرن  لما  وا 

 عمــر وابــن كعائشــة :الحــج أفــرد أنــه عــنهم نقــ  الــهين الصــحابة وجميــع ،مــرادهم يعــرف لــم مــن علــى اشــتبهت
 مـن أصـ  بإسـناد عمـر وابـن عائشـة عـن الصـحيحين فـي ثبـت فقـد ،الحج إلى مر بالع تمتع إنه :قالوا ،وجابر
 ."أيضا   الصحاح في هلك ثبت كما ،القران بالتمتع ومرادهم ،اإلفراد إسناد

ذكن حبل عان أل  ،أعتان أنب  عان -عل ه حمصالل وحمسالم-همم جاء في حأل اديث حمص   ة أل حمهبي 
 ،وندت عل ـــه ،وحســـتدنكت عل ـــه عائشـــة ،ل ـــدحهل فـــي نجـــل ،اـــن فـــي نجـــلحعت -عل ـــه حمصـــالل وحمســـالم-حمهبـــي 

لل هـو امـه، تمهـي حبـل عاـن، واـا حعتاـن فـي نجـل قـ ، لهاـا  -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-وقامت: اـا حعتاـن حمهبـي 
عل ـه -وعاـنل حمجمنحهـة، وحمماـنل حمتـي كاهـت اـ   جـه  ،وعاـنل حمقضـاء ،حعتان حممانل حمتي صد عهيا في حم ديب ة

 عـل عائشـة اسـاجد عهـد بـامتهم م حمـذأل حمجبـ  ونحء وحم ديب ـة حم ديب ة لم  وص عانل حم ديب ة  -صالل وحمسالمحم
 ،وبمضــيم  قــول: حم ديب ــة هــي حمشا ســي ،،  مهــي قنيــل اــل اكــال  ســا  حمشا ســياكــة لمــ  دحخــ  وأهــت  ايهــه

 حماشـنكول  فصـدم اكـة لمـ   دحخـ وأهـت  ايهـه عـل"حم ـ ،  وهـي اـل ، ـد حم ـنم ،وعل  ك   ـال هـي علـ  حم ـد
ل مـم -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-وهـذم عـدت عاـنل اـل عاـنم  "وحهصـنف ل نحاـه اـل و ـ  ،فصـام يم حمبيت عل ، وح 

ألل تنكه وعدم لتاام هذم حممانل م س في يدم، وعل  هذح ال قصد عااًل صـام ًا فصـد عهـه و ـنص  يؤد  أفماميا؛
ا ، وا  ذمه ل  فنح مكوهه صد عهه،  مهي اـل فـنح مكوهـه صـد ثم صد عهه مه حألجن كا ،وبذل حألسبال ،عل ه

ل اا   ص ؟   عهه   ص  مه أجن وح 
 ........:طالب

أاـا اـل فـنح  ،ألهه جاء ميـذح حمماـ  نحكبـًا ف ـه ؛وصدم   ل في هفسه ،هو  نيص عل  ذمه أشد حم نص
  هــذح حمفمــ  م قــال، ومــو كــال بتهــه صــد واهــ  فــال   صــ  مــه اثــ  هــذح حألجــن، وحمــذأل  ظــل أل اثــ  هــذح لهاــا فمــ
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، وحمثوحل اا فنح بصدم عهه، وهذم اسـتمة   تـاج لمييـا فـي كثيـن اـل حألعاـال -ج  وعال-حمباعث عل ه وجه هللا 
 مهي حإلهسال قصد حماسجد م صلي فوجد حماسجد ابلي، متـنا م أو كيـنم، ومـ س بجـوحنم اسـجد قنيـل، ب ـث عـل 

عة فوجدهم قد صلوح فله اث  اء في سهل أبي دحود أل ال قصد حمجااهذح مه أجن كاا ،  ت  ج ،جااعة اا وجد
مكل ل  مهي هذح أل ال فنط و منف أل حمصالل تفوته ثم بمد ذمه يذهل لمـ  حماسـجد بمـد علاـه بخـنوج  أجنهم؛

هاـا مكـ  حاـنا اـا حماسـتمة اندهـا لمـ  حمه ـة، و  ،  صـ  مـه أجـن، مـ س حألاـن كـذمهم :حمهاس اـل حماسـجد  قـول ))وح 
بهــود حمصــل  أل  متاــن اــل حممــام حمقابــ ،  بامفمــ   فــيحتفقــوح  مهــي  ،وعاــنل حمقضــ ة حعتاــن اــل حممــام حمقابــ  وى((هـ

-حعتان حمسهة حمتي تلييا في حمسـهة حمسـابمة، حعتاـن وجلـس حماشـنكول  ـول حمبيـت اـل جيـة حم جـن فجـاء حمهبـي 
اـل أهـه  قـدم ا اـد وأصـ ابه وقـد وههـتيم  :موحوقال حماشنكول اا قا ،هو وأص ابه وطافوح -عل ه حمصالل وحمسالم

و اشــول بــيل فــتانهم بامناــ ، أاــنهم بامناــ  فــي تلــه حمماــنل اــل حم جــن حألســود لمــ  حمــنكل حم اــاهي  ، اــ  يثــنل
حماشــنكيل بيــذح حمماــ ؟  نحءح -عل ــه حمصــالل وحمســالم-أل حمنســول  :ألل حماشــنكيل ل يــنوهيم، هــ  هقــول ؛حمــنكهيل

لهاـا  ،حمناـ  مذحتـه مـ س بماـ  شـاا، فـي حألصـ  :انهم اشـ  فكـال حمناـ  اـل أجليـم، هقـولأهه ماـا خفـي عـل أهظـ
إلكــاظتيم وح كــاظتيم اشــنوعة، وكــوهيم ل ينوهــه نفــي بتصــ ابه فــتانهم أل  -عل ــه حمصــالل وحمســالم-فملــه حمهبــي 

يم  اــ  يثــنل لمــ  أل ا اــدًح وأصــ ابه قــد وههــت : اشــوح بــيل حمــنكهيل، بيهاــا فــي  جــة حمــودحع ول يوجــد اــل  قــول
ول  ،حســتوعل حمشــوط بامناــ ، هــذم حماقامــة حنتفمــت ، خــن اــا قــاموح، لهاــا ناــ  اــل حمــنكل، اــل حم جــن لمــ  حم جــن
، وهـذح -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-اسـهوهًا حقتـدحًء بفملـه  يوجد أ د  قول اثـ  هـذح حمكـالم، وبقـي  كـم حمناـ  اشـنوعاً 

( 202)]}ِإْن ِخْفـتمْم شـنع مملـة  ،كامخوف بامهسبة ملقصـن ،وبقي حم كم وحنتفمت حمملة ال حأل كام حمتي شنعت مملة
واــا لحل  ،واــ  ذمــه حنتفــ  حمخــوف وبقــي حم كــم، ومياــا هظــائن كثيــنل، حماقصــود أل حمناــ  هــذح ســببه [ســونل حمهســاء
ل كال بمضيم  قول ،اشنوعاً  - ألل حمهبـي ، فيـذح قـول ضـمية، ضـمية جـدًح؛اـا حنتفمـت علتـه ينتفـ   كاـه :وح 

أل ا اـدًح وأصـ ابه قـد  :ول يوجـد اـل  قـول ،ناـ  فـي  جـة حمـودحع ،كننم في  جة حمودحع -صل  هللا عل ه وسلم
 وههتيم  ا  يثنل.

وأهــه  ،وعاــنل حمقضــ ة حعتاــن اــل حممــام حمقابــ ، وعاــنل حمجمنحهــة، حمجمنحهــة أو حمجمنحهــة بــامتخفية وحمتشــديد
 اـل حماشـنا  ها  ـة اـل و هـيل ،فت يـا مقتـال حماشـنكيل ب هـيل كال قد قاتـ  حماشـنكيل ب هـيل، خـنج اـل اكـة ماـا

 -ن اــه هللا-هــذح حســتطنحد حمشــيخ -،  مهــي قنيبــة جــدًح اــل حمشــنحئ ، اــل ها  ــة حمطــائة، وأاــا بــدن حمطــائة ها  ــة
،  مهي اا حمدحعي مذكن بدن ههـا؟ اـ  سهيل ست حمبلوتيل وبيل اكة وبيل حماديهة بيل فيي بدن أاا -عل  عادته

عل ــه -ألل هللا تمــام  أهــلل فيياــا حماالئكــة مهصــن حمهبــي  ؛حهياــا فــي حمــذكن فــي حمــهص ومكــل قنهتــا فــي حمــذكنحقتن 
وحماؤاهيل في حمقتال موجود حماشابية قنهتا في حمذكن، ثم ذهل ف اصن حماشـنكيل فـي حمطـائة،  -حمصالل وحمسالم

ن ال حمجمنحهة دحخاًل لم  اكة، ل خانجًا اهيا فلاا قسم كهائم  هيل حعتا ،ثم نج  وقسم كهائم  هيل في حمجمنحهة
تقنيـن اـا يـنحم أل حماكـي مـ س مـه أو مـ س عل ـه أل  متاـن، مــ س  -ن اـه هللا-مإل ـنحم، وكـ  هـذح ينيـد اهـه حمشـيخ 

 عل  حماكي عانل، ول  شنع مه حمخنوج اهيا م متان.
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 علـ  حمصـ ابة وباتفـاا ،بسـهته مامنفـةح أه  باتفاا وحم ج حممانل بيل قنل  فإهه  جته ا  :حمنحبمة وحممانل
 ،وأهيا عانل في نجـل، بمضـيم يثبـت حمماـنل حمنجب ـة ،وخبنم في حمص    ،، حممانل حمتي أشان لمييا حبل عانذمه

وخبـن  ،وأل لثبـات حبـل عاـن ،وم س هذح حإلثبات خاص بامصوف ة، ل، يثبته بم  ال  متـد بقومـه اـل أهـ  حمملـم
أه  حمملـم علـ  مكل جايون  ؛ ألل حماثبت اقدم عل  حمهافي؛ومو هفته عائشة ،مانلص     كفي في لثبات هذم حم

 .-نضي هللا عهيا-حعتااد قول عائشة 
 مهي     أت  باممانل حمكاالة و ـ  اهيـا حم ـ   "ف ه    تاتماً  تات  أهه حمص ابة ال أ د عل يهق  ومم"

ومـم يهقـ  عـل أ ـد اـل حمصـ ابة أهـه فمـ   ،ذمـه -معل ـه حمصـالل وحمسـال-اـا هقـ  عهـه  ،ثـم أ ـنم بـام ج، ل ،كله
 ــ  وأ ــنم بــام ج بهــاًء علــ  هــذم  -عل ــه حمصــالل وحمســالم-ذمــه، همــم، هقــ  عهــه أهــه تاتــ ، واــل قــال بــتل حمهبــي 

 حملفظة، وحملفظة لهاا ينحد بيا حمتات  بامهام حممام.
 "سـمييل وسـم  ،طوحفيل طاف قنل  ماا أهه حمص ابة ال أ د عل هق  ول ،تاتماً  حمقنحل  ساول  كاهوح ب "

مكل حمهبـي  ، هذم صونل حمتات ؛وطاف طوحف مل ج، وسم  سمي ملمانل، وسم  سمي مل ج ،طاف طوحف ملمانل
 ،وســم  امــه ســمي حم ــج، وأاــا حمــذيل جامــوح بــيل حم ــج وحمماــنل ،طــاف طــوحف حمقــدوم -عل ــه حمصــالل وحمســالم-

وهـذح فـي  ـي كـ   ،مـم  كـنن هـذح حمسـمي -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-فطافوح بيل حمصـفا وحماـنول طوحفـًا وح ـدًح، حمهبـي 
 ،كــامافند تاااــاً  ،وســمي وح ــد ،ومــم يــتاكل اــل طــوحف حمقــدوم كفــام طــوحف وح ــد ،قــانل، ومــو ضــاا عل ــه حموقــت

و كول طوحف حإلفاضة في  ،بمدم سمي حم جوحمافند مه أل  فم ، أل  طوف طوحف حمقدوم اث  حمقانل، ثم  سم  
 يوم حمه ن.

ل كـال شـيخ  ،و سم  انتيل ،وأاا ال تات  فإهه يللاه أل  طوف انتيل مالهفصال حمتـام بـيل حمهسـكيل، وح 
 عل  اا س تتي. ،ينى أل حماتات   كف ه سمي وح د -ن اه هللا-حإلسالم 
 حمصـ ابة عـل حماهقـول وعااـة ،سـمييل وسم  ،طوحفيل طاف قنل  ماا أهه حمص ابة ال أ د عل هق  ول"

هاا حشـتبيت علـ   ،حألمفاظ حمثالثة م ست باختلفة بـ..،  مهي حألمفاظ حمتي جاءت "باختلفة م ست  جه صفة في وح 
وجاـ   ،اـل عـنف  ق قـة حألاـنال مم  منف انحدم، وجا ـ  حمصـ ابة حمـذيل هقـ  عـهيم أهـه أفـند حم ـج ل شـه أل 

ك  عل ـــه شـــيء، مكـــل حمابتـــدا حمـــذأل  قـــنأ اثـــ  هـــذم حألاـــون أو ل يجاـــ  طـــنا هـــذم حمطـــنا وحطلـــ  علييـــا ل  شـــ
قنل، وكليا صـ   ة ثابتـة، هـذح ل  :أفند، وح د  قول :تات ، وح د  قول :حألخبان، ل شه أهيا انبكة، وح د  قول

 شه أهه تمان  مكهه تمان  في حمظاهن، وأاا في حمباطل فال.
 لمـ  بـاممانل تاتـ  لهـه: قـاموح ،وجـابن عاـن وحبـل كمائشـة حم ـج أفـند أهه عهيم هق  حمذيل حمص ابة وجا  "

 كاـا ،حمقـنحل بـامتات  وانحدهم ،حإلفنحد لسهاد ال أص  بإسهاد عان وحبل عائشة عل حمص   يل في ثبت فقد حم ج
 وأشنها لم  اث  هذح انحنًح. "،أ ضاً  حمص اح في ذمه ثبت

ن ،وحجا   عمر  لبيك :قاش قارنا   كان فإن اإلحرام أراد فإها :فص "  متمتعـا   عمـر  لبيـك :قاش متمتعا   كان وا 
ن ،الحج إلى بها  أتمتـع عمـر  أوجبـت أو وحجـا   عمـر  أوجبـت إنـي اللهم :قاش أو ،حجة لبيك :قاش مفردا   كان وا 
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شـيئا   اشقـ فمهمـا ،الحـج إلـى بـالعمر  التمتـع أريد أو ،أريدهما أو ،الحج أريد أو حجا   أوجبت أو ،الحج إلى بها
 ،األئمـة باتفاق العبارات ههه من شيء يجب وال ،مخصوصة عبار  هلك في لي  ،األئمة باتفاق أجزأه هلك من
 إحرامه انعقد لإلحرام قاصدا   لبى متى ب  ،األئمة باتفاق والصيام والصال  الطهار  في بالنية التلفظ يجب ال كما

 يــتكلم أن يســتحب هــ  :العلمــاء تنــازع ولكــن ،بشــيء تلبيــةال قبــ  يــتكلم أن عليــه يجــب وال ،المســلمين باتفــاق
 ،هلـك مـن شـيء يستحب ال أنه به المقطوع والصواب ؟الصال  في بالنية التلفظ يستحب ه  تنازعوا كما ؟بهلك
 مـن بشـيء التكبيـر قبـ  يـتكلم كـان وال ،هلـك مـن شـيئا   للمسلمين يشرع لم -وسلم عليه هللا صلى- النبي فإن
: قـولي)) :قـاش ؟أقـوش فكيـف :قالـت ،باالشـترا  الزبيـر بنت ضباعة أمر لما ب  ،أصحابه وال هو ال ،النية ألفاظ
 إنـي :النسـائي ولفـظ الترمـه  وصـححه السـنن أهـ  رواه ((تحبسني حي  األر  من ومحلي ،لبيك اللهم لبيك
 ربـك علـى لـك فـإن ،تحبسـني حيـ  األر  مـن ومحلي ،لبيك اللهم لبيك: قولي)) :قاش ؟أقوش فكيف الحج أريد
 ولـم ،التلبيـة فـي باالشـترا  أمرها أنه اللفظ بهها المقصود لكن ؛الصحيحين في االشترا  وحدي  ((استثنيت ما

 يقـوش وكـان ((وحجا   عمر  لبيك)) :تلبيته في يقوش وكان ،غيره وال اشتراطا   ال شيئا   التلبية قب  تقوش أن يأمرها
 الشــام أهـ  ومهـ  ،الحليفــة هو المدينـة أهـ  مهــ )) :المواقيـت فـي شوقــا ((؟أهللـت بـم)) :أصــحابه مـن للواحـد
 دونهن كان ومن ،عرق  هات العراق أه  ومه  ،المنازش قرن  نجد أه  ومه  ،يلملم اليمن أه  ومه  ،الجحفة
 به التكلم للمسلمين -وسلم عليه هللا صلى- النبي شرع اله  هو فهها ،التلبية هو واإلهالش ((أهله من فمهله

ن ،والعمر  الحج ابتداء يف  عنـد هلـك بعـد التكبيـر ويشـرع ،اإلحـرام تكبيـر  تشـرع كمـا ،هلـك بعد مشروعا   كان وا 
 التفصـي  هـها يعـرف وال الجملـة حيـ  مـن للحـج بالقصـد أحـرم فلو ،جاز مطلقا   إحراما   أحرم ولو ،األحواش تغير
 وال إفـرادا   وال تمتعـا   ال بقلبه قصد وال ،بلفظه شيئا   يسم ولم ،للنسك قصدا   النا  يفع  كما ولبى أه  ولو ،جاز
 كـان أصحابه -وسلم عليه هللا صلى- النبي به أمر ما فع  فإن ،الثالثة من واحدا   وفع  أيضا   حجه ص  قرانا  
 ".ا  حسن

ومـبس  ، "، لذح أنحد حإل ـنحم  مهـي تجـند وحكتسـفصـ  فـإذح أنحد حإل ـنحم": -ن اـه هللا تمـام -  قول حماؤمة
مـم  ؟أو حمليم لهي أنيد هسـه كـذح ؟وقصدم في   قول: حمليم لهي هويت أل أ نم أو أدخ  في حإل نحم ،ي حإل نحمثوب

 ول في حمصالل ول في حمص ام ول كينها. ،يند شيء ال هذح حمبتة ل في حم ج ول في حممانل
ل ،و جـاً  عاـنل مب ـه: قـال قانهـاً  كـال فـإلأنحد حإل ـنحم  فـإذح" قول:   كفـي  "عاـنل مب ـه :قـال اتاتمـاً  كـال وح 

ألهــه حآلل ســ تتي بماـنل فقــ ، ثــم بمــد ذمــه  ؛هـذح أو ل بــد أل  قــول: مب ــه عاـنل اتاتمــًا بيــا لمــ  حم ــج؟  كفـي هــذح
 مب ه عانل اتاتمًا بيا لم  حم ج. :يي  بام ج، مه مو أشان لم  أهه سوف   ج ل  ضن، مو قال

أنحد ل اتاتمـًا بيـا لمـ  حم ـج ف اـا مـو مب ـه عاـن  :عاـا مـو قـال مب ـه عاـنل :وه  يختلة حألان ف اـا لذح قـال
وفــي هيتــه أل   ــنم يــوم  ،مب ــه عاــنل فقــ  :حماســتمة حمتــي أشــنها لمييــا بــاألاس،  مهــي مــو قــال ؟حمنجــوع بمــد عانتــه

ل اا يختلة؟   حمتنو ة بام ج، وقد  ج  جة حإلسالم، أو قال: مب ه عانل اتاتمًا بيا لم  حم ج، يختلة وح 
 ألن األص  بما نو ، كما سيقرر الشيخ، األص  بما نو ........ :لبطا
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أهيـال أثـن  ل هو حماستمة استمة حمه ة قب  حمدخول وحمشنوع بامشيء، قنن حمشيخ باألاس في دنس حألاـس
ول  ،ول يجـول مـه أل يهصـنف ول كـذح، ول كـذح ، مهي قاصد حمجامة ل  اكـل أل  سـا  أهـه حآلل فـي حمجامـةمه، 
وفـي هيتـه  ،مب ه عانل :مكل مو قال ل في حم ج لهاا  كول يوم حمتنو ة؛فم  اا  فم   ت    نم بامجامة، وحمدخو  

أل   ج ال هذم حمسهة   ـنم بـام ج يـوم حمتنو ـة، فـنأى حمل ـام حمشـديد ماـا أدى حمماـنل وفـنح فن ـًا شـديدًح أل أهيـ  
آلل أتااــت ووفيــت باــا دخلــت ف ــه وأنجــ ، وحم ــج ه ــج وح ،حمطــوحف وحمســمي ســاماًا، وقــال: حمســهة هــذم ل ــام شــديد

ألل ه ـة حمـدخول لهاـا تكـول  هـو اـا هـوى حمـدخول فـي حمهسـه لمـ  حآلل؛لذح خفـوح حمهـاس،  -لل شاء هللا-سهة ثاه ة 
شخص، حمشيء حمذأل ل  شه فـي  مكل مو جاء في يوم حمتنو ة همم دخ  في حمهسه؛باباشنل حمفم ،  مهي لذح هوحم 

 ،فطـاف وسـم  وقصـن ملماـنل ،ومـم  سـي حميـدأل فقـال: حمتاتـ  أفضـ ، فقلـل حمقـنحل لمـ  تاتـ  ،ج قانهاً أهه   اهمه
ل اـا يجــول؟ هـو دخــ  فـي حم ــج اـل حألصــ ،  :ومـبس  ــ  حم ـ  كلــه، ثـم قــال أنيـد أل أخــنج، أل أنجـ ، يجــول وح 

ألهـه ل يجـول مـه أل ينجـ  اـل  ؛، ول  كفـيم بـاممانل  يهئـذ ل يجـولل  بين حمه ة لم  حألفض ، فاكتفاؤ وأجيل مه أ
 حألعل  لم  حألسف  لل ممذن شنعي كام ائ  اثاًل أو ال ضاا عل ه حموقت.

 المتمتع تكفيه العمر ؟ :طالب
 مهي حتجه حمقول  ،اتاتمًا بيا لم  حم ج : مهي لذح قال ،لذح مم يذكن حم ج في حمدخول في حمهسه حألصلي

ألهـه أتـ  بامهسـه  ؛في هيته أل   نم يوم حمتنو ة، هذح ل أ ـد يللاـه بـام جمب ه عانل فق ، و  :باهمه، مكل مو قال
ول أ ـد يللاـه بـام ج  ،له ـة اـل بيتـهمهـو ابيـت  ،وأاـا اجـند تبييـت حمه ـة ،و ـ  اهـه حم ـ  كلـه ،حمذأل هـوحم وقصـدم
 باجند حمتبييت.
بيته وتبييت النية من لكن يا شيخ هللا يحفظكم ما هو الفرق بين تبييت النية عندما يخرج من  :طالب
 عند الميقات؟

مكل  ت  مو كال هو اكي يبيت حمه ة أل   ج حمسهة هذم واا  ج، يللاه؟  كاه  كم  ؛ال عهد حما قات
 حماكي اا يللاه.
 يعني ما دخ  في الحرم بههه الطريقة؟ :طالب

مب ـه  :ي مـو جـاء وقـالمب ـه عاـنل، هفـنا بـيل حألمفـاظ،  مهـ :وصنح بيـذم حمه ـة ،دخ  حم نم بامه ة حمافندل
ثم بمد ذمه  ،، واثله ف اا مو أ نم قانهاً ظين وحماتجه أهه م س مه أل ينج هذح حمذأل   ،عانل اتاتمًا بيا لم  حم ج

أهـا أنيـد أل أفمـ  اـثليم، ثـم  ،يجملوهـا عاـنل ماـا دخلـوح اكـة أاـن أصـ ابه أل -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-قال حمهبـي 
ألهـه دخـ  فـي حم ـج  ؛فاـل يللاهـي بـام ج، ل اثـ  هـذح ل يجـول ،ا  للـت حم ـ  كلـهأهـ :وقـال ،بمد ذمه أتم حممانل

 وعدومه ال حم ج لم  حممانل هذح لم  حألفض .
لو أنه وص  إلى الميقات مثال  وعقد في قلبه أن يدخ  في العمر ، لكن ما تلفظ، ال تلفظ بقولـه  :طالب

 لبيك عمر ، وال تلفظ أيضا  بالتلبية.
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، مكل همم اـا باشـن حألفمالا،  كفي، كاا مو مبس حإل نحم يوم حمتنو ة ول تلفظ بشيء، باشن باشن أفماميو 
 أفمال  ج.

 إهن لو قاش لبيك اللهم عمر  متمتعا  بها إلى الحج أو قاش لبيـك عمـر ، هـو كـان ناويـا  فـي قلبـه :طالب
 .....أصال  أنه سيتمتع

 (...مب ه عانل فق )حآلل هفنا بيل 
 فيه فرق بينهما. إهن ما :طالب
 فنا، حمشيخ  تتي كالاه. هف ل، ل، 
 أنيـد أو ، جـاً  أوجبـت أو ،حم ـج لمـ  بيـا أتاتـ  عاـنل أوجبـت أو ،و جـاً  عاـنل أوجبت لهي حمليم": قال أو

 مهـي شـخص ذهـل  "حألئاـة باتفـاا أجـلأم ذمـه اـل قـال فاياـا ،حم ج لم  باممانل حمتات  أنيد أو ،أنيدهاا أو حم ج
ودخ  حماسجد وطاف سبمة أشـوحط اـا تكلـم بكلاـة،  ،اا تكلم بكلاة ،ان باما قات وتجند وحكتس  ومبسلم  اكة و 

ل اا تجلئه؟ تجلئه ،وسم  بيل حمصفا وحمانول اا تكلم بكلاة ل اا هي بمانل؟ تجلئه وح   ؛وقصن ال شمنم عانل وح 
 ه لل بامتلب ة.ل يهمقد حمهس :ألل حمكالم ك  هذم سهل لل عهد حم هف ة حمذيل  قومول 

ل مكــل حمقــول ملدلمــة علـ  حمفمــ ، أجــلأم باتفــاا حألئاـة مــ س فــي ذمــه عبــان  فاباشـنل حمفمــ  أقــوى اــل حمقـول؛
كثين، كثين ال حممااـة حممشيء حويني  حممااة  ،أهه يني  حمطامل ....هذكنكوهها ألل اث  هذح حمكالم  اخصوصة؛

دخلـــت حم ـــنم وطفـــت ســـبمة  :  مـــهيــهـــت لذح قت أفمـــ  كـــذح، أوهللا هســـيت أكبـــن، هســـيت أقـــول كــذح، هســـي :أســئلتيم
ح يـني  هـذ ،نلاـمكـل ل أثـن ميـا فـي لبطـال حمم ؛، مكـل فنطـت فـي سـهل كثيـنلعانته وسميت خالص تات ،أشوحط
أهـا هسـيت أذكـن، أهـا هسـيت وهللا أهـا هسـيت أنفـ  يـدأل، أهـا هسـيت أكبـن،  ين ال حألسئلة، أكثن حألسـئلة تـند:في كث
 فاث  هذم قاعدل عااـة تـني  اـل كثيـن اـل هـذم ،تها في حمده ا  سهة، أو أها هسيت أقول كذح لم   خنمنبها   :أقول

فم ، ل، ل  قال اث  هذح م فم  أبدًح، حمذأل  فم  اث  هذح قـد فـنط فـي أاـون ول  قال اث  هذح ملذأل    حإلشكالت، 
  .كثينل

 حممبــانحت هــذم اــل شــيء يجــل ول ،صوصــةاخ عبــانل ذمــه فــي مــ س ،أجــلأم ذمــه باتفــاا حألئاــة"قــول:  
 مهي م س اث  حمصالل اا تهمقد لل بلفظ هللا أكبن، كاا ل يجل حمتلفظ بامه ة في حمطيـانل وحمصـالل  "حألئاة باتفاا

مكـل هـ   سـت ل؟ حألئاـة أئاـة حمسـلة اـل حمصـ ابة وحمتـابميل واـل تـبميم  تفاا حألئاة، كاـا ل يجـل؛وحمص ام با
هاا حمكالم في اتتخنأل حألتباع ،هيم شيء ال ذمهبإ سال ل  منف ع  أتباع حألئاة. ،وح 

 حمتلب ــــة قبــــ  يــــتكلم أل عل ــــه يجــــل ول ،حماســــلايل باتفــــاا ل نحاــــه حهمقــــد مإل ــــنحم قاصــــدحً  مبــــ  اتــــ  بــــ "
 صـ  واـ  ذمـه  صـنفه قبـ  طـوحف  ؟مبـ  اـا يـدنأل هـ  يلبـي ب ـج أو عاـنل ، مهي  مو أ ـنم ل ـنحم اطلـي"بشيء
ثـم بمـد ذمـه اـا وجـدم لل  "،ومو مب  باـا أ ـنم بـه فـالل، مب ـه بـإ نحم كـإ نحم فـالل"حمشنوع بامطوحف، قب   ،حممانل

 صـنف لمــ  أكاـ  حألهــوحع لل  ،بمـد عنفـة، أو هفتــن  أل هـذح حمشـخص اــا  ـج هـذم حمســهة، ب ـث عهـه ومــم يجـدم
ل يخيـن لل كاهــت مد ـه قــدنل علـ  حميــدأل،، نكـل فييــا،  صـنف لمــ  أكاـ  حألهــوحع لل نكـل ف ــه ألل اــل علــي  ؛وح 
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مب ـه باـا أ ــنم بـه فــالل،  ،مكــل مـو قـدن أل فــالل  ـج اتاتــ  ، فتقـ  حألهــوحع أفضـ  اـل عاــ  فـالل؛عل ـه مـم   ــج
 مكل اا ت سن مه نؤيته، عنف أهه  اج، همم   ا  عل  حألكا   يهئذ. ؛وفالل  ج اتات 

 تهـالعوح كاـا؟ بـذمه يـتكلم أل  سـت ل ه  حمملااء تهالع ومكل ؛بشيء حمتلب ة قب  يتكلم أل عل ه يجل ول"
ــتلفظ  ســت ل هــ  ــ اــل شــيء  ســت ل ل أهــه بــه حماقطــوع وحمصــوحل؟ حمصــالل فــي بامه ــة حم ))لهاــا  :و ــديث "هذم

كول حإلهسال يذهل لم  تله حألااكل هذم هي حمه ـة، وكـول نحد به اجند حمقصد لم  حممبادل، في حألعاال بامه ات((
، هذم هي فنو  حموضوء ،هي حمه ة، كول حإلهسال  اث  أاام حمااء و بس  أطنحفهحإلهسال  قة في حمصة هذم 

 .حموضوء ه ة
 كـال ول ،ذمـه اـل شـيئاً  ملاسلايل  شنع مم -وسلم عل ه هللا صل - حمهبي فإل ذمه ال شيء  ست ل ل"

 "ي حمه ـة قبـ  حمصـالل، وقد أ دث حمهاس عشـن بـدع فـأص ابه ول هو ل ،حمه ة أمفاظ ال بشيء حمتكبين قب  يتكلم
خلــة حإلاــام لمــ   خــن اــا  قومــول، وهــذم تســا   ، مهــي  قــول: هويــت أل أصــلي فــن  حموقــت حمظيــن أنبــ  نكمــات
 تـ  فـي اسـاجدها حآلل هسـاميا اـل بمـ   ...اال يجاونه اال  متاد هـذم حألقـوحل،  مهـي هسـاميا وصـليها فـي

 حموحفديل، وهذم كليا بدع.
ماــا أانهــا  -عل ــه حمصــالل وحمســالم-عــم حمهبــي  بــل عبــد حماطلــل حبهــة يــنحملب بهــت ضــباعة أاــن ماــا بــ "
هـذح  "فـإل مـه علـ  نبـه اـا حسـتثهيت(( ،)) جـي وحشـتنطيقـال:  ،لهي أنيد حم ـج وأجـدهي شـاك ة: قامت بالشتنحط

تملقـة حملفظ في حمص   ، وحإلاام حمبخانأل أكنل ك  حإلكنحل في لينحد حمخبن، مم يند في أأل بال اـل حألبـوحل حما
ألهيـم ب ثـوح حم ـج اـل أومـه لمـ   خـنم اـا وجـدوح شـيء  ل هف  نوح ة حمبخانأل ميذح حم ـديث؛بام ج، ومذمه كثين اا

ال هذح، وحمبخانأل حمذأل  كنن حم ديث في عشنيل اوض  بم  حأل اديث، اـا جـاء بـه هفـس  كـنن هـذح حم ـديث 
علـ  كثيـن اـل مـه أهظـان دق قـة تخفـ   - ـهن ات هللا عل-مكل حإلاام  ؛واوض  في حمهكاح ،في اوض  في حم ج

وكاهــت ت ــت  :فــي هيا ــة حمخبــن، ثــم قــال حألكفــاء فــي حمــديلبــال حم ــديث فــي كتــال حمهكــاح،  د مهــي أون  ،حمهــاس
ت ـت حماقـدحد، اـوم ، وجـاء  -عل ه حمصالل وحمسـالم-عم حمهبي  عة بهت حملبين بل عبد حماطلل حبهةحماقدحد، ضبا

مــو أل ، بـال حألكفـاء فـي حمــديل،  مهـي حمكفـاءل لهاـا تكـول فـي حمـديل ل فـي حمهسـل :فـي حم ـديث فـي كتـال حمهكـاح
وجملـه فـي حماوحضـ  حمـذأل   تـاج  ،وجملـه فـي حمهكـاح ،كـننم وجملـه فـي حم ـج -ن اـه هللا تمـام -حإلاام حمبخـانأل 

 وحممصاة منسله. ،مكل حمكاال ب ، كال هو حألص ؛لمييا كبينم
 حمسـهل أه  نوحم ((ت بسهي  يث حألن  ال وا لي ،مب ه حمليم مب ه: وميق)): قال ؟أقول فكية: قامت"
 :اا قـال: قـومي "..((مب ه حمليم مب ه: قومي)): قال؟ أقول فكية حم ج أنيد لهي: حمهسائي ومفظ ،حمتناذأل وص  ه

 يـــث  حألن  اـــل وا لـــي ،مب ـــه حمليـــم مب ـــه))قـــومي: "حمليـــم لهـــي هويـــت أل أ ـــج، حمليـــم لهـــي هويـــت أل أفمـــ ، 
حملفـــظ فـــي حمســـهل، وأصـــ   مكـــل "حمصـــ   يل فـــي حلشـــتنحط و ـــديث ((حســـتثهيت اـــا نبـــه علـــ  مـــه فـــإل ،ت بســـهي

 حمتلب ـة قبـ  تقول أل  تانها ومم ،حمتلب ة في بالشتنحط أانها أهه حملفظ بيذح حماقصود مكلحم ديث في حمص   يل، 
ألهــه قــانل،  مهــي  يهاــا أنحد شــنع فــي  ((و جــاً  نلعاــ مب ــه)) :تلبيتــه فــي  قــول وكــال ،كيــنم ول حشــتنحطاً  ل شــيئاً 
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قد  فيـم اهـه اـل  فيـم أهـه  سـتان  "وكال  قول في تلبيته" :ألل قومه ))مب ه عانل و جًا((حمدخول في حمهسه قال: 
، كيـــن عاـــنل و جـــاً  ، مب ـــهعلـــ  هـــذم حمتلب ـــة لمـــ  أل  صـــ  حماســـجد أو يباشـــن حمطـــوحف  قـــول: مب ـــه عاـــنل و جـــاً 

فـــي حألصـــ   (كـــال) (())مب ـــه عاـــنل و جـــاً وكـــال  قـــول فـــي تلبيتـــه: " : قـــنأ كـــالم حمشـــيخ قومـــهصـــ   ،  مهـــي اـــل 
 ،وهللا أكبــن حســت باباً  ،باســم هللا وجوبــاً  : مهــي كاــا  قــول عااــة حمهــاس  يهاــا ينيــدول ذبــ  حألضــ  ة ،مالســتانحن

))مب ـه عاـنل ول فـي تلبيتـه: كـال  قـ"ف قومول اثليم، وحمذأل  سا  كـالم حمشـيخ  ، سامول حمخطباء  قومول اث  هذح
هاا هذم ماجند حمدخول في حمهسه،  ،هذح كالم كين ص    ، ص  لم  حمكمبة و قول: مب ه عانل و جاً  "((و جاً  وح 

مب ـه ل شـنيه مـه مب ـه، لل حم اـد  ،))مب ـه حمليـم مب ـهحمـذأل كننهـا:  -عل ه حمصالل وحمسـالم-وأاا حمتلب ة، تلبيته 
 .-لل شاء هللا تمام -وكال بمضيم يليد وهو  سا  و قنم عل  اا س تتي ه مه(( ل شني ،وحمهماة مه وحماله

ايـ  علـ   "((...حماديهـة أهـ  ايـ )): حماوحقيت في وقال ((؟أهللت بم)): أص ابه ال ملوح د  قول وكال"
 قـنل  هجد  أه واي  ،يلالم حم ال أه  واي  ،حمج فة حمشام أه  واي  ،حم ل فة ذو حماديهة أه  اي ))لهة ادخ  

 .((أهله ال فايله دوهيل كال وال -وقد تقدم حمكالم فييا- عنا  ذحت حممنحا أه  واي  ،حماهالل
ستي  حمصـبي، لذح صـاح   حمصوت عهد نؤ ة حميالل، واهه حوحإلهالل هو حمتلب ة: حألص  أل حإلهالل نف

وههـا حإلهـالل وحلسـتيالل  ((ونث حسـتي  حماومـود))لذح وفـي حمخبـن: بمد خنوجه ال بطل أاه،  ساوهه حستيالل، 
 وطند في ك  اا ينف  ف ه حمصوت كامتلب ة. ،وأصله عهد نؤ ة حميالل ،كله ال بال نف  حمصوت

 حبتـدحء فـي بـه حمـتكلم ملاسـلايل -وسـلم عل ـه هللا صـل - حمهبـي شـنع حمـذأل هـو فيـذح ،حمتلب ـة هو وحإلهالل"
ل ،وحممانل حم ج  ."حإل نحم تكبينل تشنع كاا ذمه بمد اشنوعاً  كال وح 

ملـدخول فـي حمهسـه، ثـم بمـد ذمـه تكـنحن حمتلب ـة اثـ   ،اثـ  تكبيـنل حإل ـنحم ،أو مب ـه  جـاً  ،حآلل مب ه عاـنل
اـل  ،تكبينحت حلهتقال، ومذمه تشنع حمتلب ة عهد تبيـن حأل ـوحل، كاـا  شـنع حمتكبيـن عهـد تبيـن حأل ـوحل فـي حمصـالل

 م، وحمشيخ قنل بيذح.لم  ق ام لم  قمود لم  سجود لم   خن  نكوع
 ،وحمماـنل حم ـج حبتـدحء فـي بـه حمـتكلم ملاسـلايل -وسـلم عل ـه هللا صـل - حمهبـي شـنع حمـذأل هـو فيذح" قول: 

ل  ل نحاا أ نم ومو ،حأل وحل تبين عهد ذمه بمد حمتكبين و شنع ،حإل نحم تكبينل تشنع كاا ذمه بمد اشنوعاً  كال وح 
متلب ــة ل تشــنع لل عهــد تبيــن حأل ــوحل؟ أو يتتكــد حلســت بال عهــد تبيــن ،  مهــي  فيــم اــل كــالم حمشــيخ أل ح"اطلقــاً 
هاا  ستان علييا ؟حأل وحل نًح  تـ  تـب  بيـا وكـال حمصـ ابة يجيـنول بيـا جيـ" ـوحل، ومـو مـم تتبيـن هـذم حأل ،همم وح 
 ال.وأاا حمهساء فتسن بيا ب يث تسا  نف قتيا، وأاا أل تسا  حمنجال ف ،هذح بامهسبة ملنجال "أصوحتيم
))باا فقال مياا:  ،عل ًا وأبا اوس  -عل ه حمصالل وحمسالم-، فقد ستل حمهبي جال اطلقاً  ل نحااً  أ نم ومو"
وقال أبو اوس : أهللت باا أه  به  ،-صل  هللا عل ه وسلم-فقال علي: أهللت باا أه  به نسول هللا  أ ناتاا؟((

 -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-ي سـاا حميـدأل فصـان اثـ  حمهبـي ، حمهبـي أهـ  قانهـًا، وعلـ-عل ه حمصالل وحمسـالم-حمهبي 
 بام  ، ف كول اتاتمًا. -عل ه حمصالل وحمسالم-قانل، وأاا أبو اوس  فلم  سي حميدأل فتانم حمهبي 
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 ،جـال حمتفصـي  هـذح  مـنف ول ،حمجالـة  يـث اـل مل ـج بامقصـد أ ـنم فلـو ،جـال اطلقـاً  ل نحااً  أ نم ومو"
 ص  قنحهاً  ول لفنحدحً  ول تاتماً  ل بقلبه قصد ول بلفظه شيئاً   سم ومم ،ملهسه صدحً اق اسحمه  فم  كاا ومب  أه  ومو
ًا وهـو  سـه كـال أص ابه -وسلم عل ه هللا صل - حمهبي به أان اا فم  فإل ،حمثالثة ال وح دحً  وفم  ،أ ضاً   جه
 ."أكا 

ن" ن :فقاش العار  من خوفا   ربه على اشتر  وا   ،حسـنا   كـان حبسـتني حيـ  فمحلـي حـاب  حبسني وا 
 ،ربهـا علـى تشـتر  أن المطلـب عبـد بـن الزبيـر بنت ضباعة عمه ابنة أمر -وسلم عليه هللا صلى- النبي فإن
 شــاء إن وكــهلك ،حــج مــن كــ  بــهلك يــأمر يكــن ولــم ،البيــت عــن المــر  يصــدها أن فخــاف ،شــاكية كانــت لمــا

 -وسـلم عليه هللا صلى- النبي فإن ،بهلك اإلحرام قب  المحرم يؤمر وال ،حسن فهو بدنه في يتطيب أن المحرم
نمـا ،بعينهـا بعبـار  أحـدا   يـأمر -وسـلم عليـه هللا صـلى- النبي يكن ولم ،النا  به يأمر ولم فعله  أهـ  :يقـاش وا 
َمـن }اْلَحـج  َأْشـهمرم ْمْعلموَمـاتم فَ  :تعـالى قولـه تأويـ  وهـو ،بـالعمر  لبى ،بالحج لبى :يقاش أو ،بالعمر  أه  ،بالحج

وَق َواَل ِجَداَش ِفي اْلَحجِ    .[( سونل حمبقنل291)]َفَرَ  ِفيِهْن اْلَحْج َفاَل َرَفَ  َواَل فمسم
ل": -تمــام  ن اــه هللا- قــول حماؤمــة  ل: فقــال حممــان  اــل خوفــاً  نبــه علــ  حشــتنط وح    ــابس  بســهي وح 

يم اـل يـنى أهـه ل أثـن مـه، وأهـه حشـتنط هذح حلشتنحط يختلة ف ه أهـ  حمملـم فاـه " سهاً  كال  بستهي  يث فا لي
ِ  :أو مــم  شــتنط دخــ  فــي حمهســه ل بــد اــل لتاااــه ــوْا اْلَحــْج َواْلعمْمــَرَ   ِ  يــذم وهــذح خــاص ب [( ســونل حمبقــنل296)]}َوَأِتم 

وأأل ابنن سوحًء  ،اا  ص  مه أأل عذنات  حمانأل، واهيم ال ينى أهه يهف  اطلقًا، فك  ال  ج مه أل  شتنط، و 
ف قول بالشتنحط في اث   ال هذم حمانأل ماا ظينت  ،ال قينيًا أو حخت انًح فإهه مه أل يهصنف، واهيم ال يتوس ك

-وكيـن هـذم حماـنأل اـل أصـ ابه  -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-عل ه عالاات حم اجـة لم ـه، ويبقـ  حمبق ـة كفمـ  حمهبـي 
 وحل.كليم مم  شتنطوح، وهذح هو أعدل حألق -عل ه حمصالل وحمسالم

حآلل   ص  أاون تقتضي حلشتنحط، فاثاًل حماـنأل لذح خشـيت اـل حم ـ   ميـا أل تشـتنط أو مـ س ميـا أل 
امـه هسـاء مـم  شـتنطل، همـم وجـود حماشـقة فـي  ـبس حمنفقـة ل شـه أهـه  -عل ـه حمصـالل وحمسـالم-تشـتنط؟ وحمهبـي 

 عذن في اث  هذح حلشتنحط.
ا عهــدأل تــنخ ص مل ــج، وأنيــد أل أ ــج وأشــتنط أل اهمــت طيــل حماهــ  ممــدم حمتــنخ ص اــثاًل  قــول: أهــا اــ

يهفـ  اثـ   :وهذح قول كثين ال أهـ  حمملـم  قـول قومول بالشتنحط اطلقاً نجمت، ه  هذم ابننحت حلشتنحط؟ حمذيل  
ل يهف  اطلقًا ال بال أوم  اث  هذم حألاون، وحمذأل  قول بتهليـ  حمصـونل علـ   امـة  :هذح حلشتنحط، وحمذأل  قول

ـــن  قـــولضـــباع ـــه حمصـــالل -ألل حمهبـــي  ل تكفـــي فـــي لم ـــاا حماشـــتنط ب اميـــا؛أل هـــذم حألاـــون  :ة بهـــت حملبي عل 
وأاـا بامهسـبة ملـند فاإلشـكال  ،وقـد وقـ ، ومـم  شـتنطل ،ويخش  ال كثيـن اـهيل حم ـ   ،كال امه هساء -وحمسالم

اـا  فملـه ل حمصـد،  فمـ  ف ـه ف ه كبين،  مهي حإلشكال ال جيات،  مهـي مـو ند وهـو ا ـنم ل شـه أل هـذح هـوع اـ
د عل حمبيت، و  حمصد ل شه أهه قد  كول ب ـي وقـد  كـول ببيـن  ـي، همـم حمصـد قـد  كـول ب ـي وقـد  كـول ال ص 

هـذح  ، طامـل ب قـوا حمهـاس اـثاًل، فلـو أخـذ وأودع فـي حمسـجل لمـ  أل يهتيـي حم ـجوهـو ببين  ي، قد   نم اـثاًل 
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، ل يهفمـه اثـ  ...وأكـول دخلـت فـي حم ـج ول ،أل أتليـ  بـام ج أهـا أ ـنم اـل أجـ  : بس ب ي،  مهـي قتـ  وقـال
 وهللا حماستمال. ،هذح حلشتنحط
 علـ  تشـتنط أل حماطلـل عبـد بـل حملبيـن بهـت ضـباعة عاه حبهة أان -وسلم عل ه هللا صل - حمهبي فإل"

مهـي اـل حشـتنط   " ـج اـل كـ  بـذمه  تان  كل ومم ،حمبيت عل حمان   صدها أل فخاف ،شاك ة كاهت ماا نبيا
خــالص يت لــ  ول شــيء عل ــه، ااــل مــه حلشــتنحط، واــل مــم  شــتنط لذح صــد عــل حمبيــت وأ صــن باــن  أو عــدو 

 فإهه يت ل  يذب  ويت ل .
عل ـه -حمهبـي  " سـل فيـو بدهـه فـي يتطيـل أل حما ـنم شـاء لل وكـذمه ،ومم  كل  تان بذمه كـ  اـل  ـج"

مكهــه اــا أاــن  -عل ــه حمصــالل وحمســالم-ه يــنى فــي افانقــه حماســ ، وكــال وبــ  تطيــل باماســه -حمصــالل وحمســالم
أهـا أصـال ب ـنج عظـ م  :مكل بمـ  حمهـاس  قـول له، وفمله  كفي إلثبات حماشنوع ة؛ول  ث عل ه لهاا فم ،بذمه

 :ثــم بمــد ذمــه يلاــس حإل ــنحم ويلاــس بق ــة بــدهي يهقــ  هــذح حمطيــل، هــ  هقــول ،أهــا كثيــن حم ــه منأســي ،لذح تطيبــت
ل تــنه حمطيــل فـي اثــ  هــذم  بامطيــل -عل ــه حمصـالل وحمســالم-اصــل ة وحلقتـدحء بــامهبي ت صـي  هــذم حم أفضـ  وح 

  .ول شه أل حنتكال حما ظون أشد ال فم  حماست ل ،تمان  عهدم است ل وا ظون ألههحم امة؟ 
  تان -وسلم عل ه هللا صل - حمهبي  كل ومم ،حمهاس به  تان ومم ،فمله وسلم عل ه هللا صل - حمهبي فإل"

هاـا بميهيـا بمبـانل أ دحً  هـذم  ..."تتويـ  وهـو ،بـاممانل مبـ  ،بـام ج مبـ :  قـال أو ،بـاممانل أهـ  ،بـام ج أهـ :  قـال وح 
 ؟ ل؛مكل بخصوصـيا علـ  سـبي  حإلمـلحم ؛هو حألص  -عل ه حمصالل وحمسالم-أمفاظ مم يتمبد بيا، همم مفظ حمهبي 

}اْلَحــج  َأْشــهمرم  :تمــام  قومــهوهــو تتويــ  ، "اــا ســبي أل ذكــن حمشــيختمبيــنحت كثيــنل كب ألل حملفــظ حمقن هــي عبــن عهــه
ـوَق َواَل ِجـَداَش }فن ، مو قال: حمليم لهي فنضت حم ج  كف ه  " َفَمن َفَرَ  ِفيِهْن اْلَحجْ  ْمْعلموَماتم  َفاَل َرَفـَ  َواَل فمسم
، -لل شـاء هللا تمـام -واا يتملي بيا  ،فاظ حمثالثةوس تتي حمكالم عل حألم ،لم   خنم[ ( سونل حمبقنل291)] ِفي اْلَحجِ  
  .وهللا أعلم

 .هبيها ا اد وعل   مه وص به أجاميل ،وصل  هللا وسلم وبانه عل  عبدم ونسومه


